درآﻣﺪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﺎ ﮐﻨﻮن:
 ۱۸.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۴
ﮐﺴﺐ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ« در ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و در ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺧﻮد ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻧﺎدﻻ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در دوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ اش ،ﺛﺮوت اﻧﺪوزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺣﻘﻮق آﻗﺎی ﻧﺎدﻻ اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮﻓﺎ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﻣﺎ  ۱۲.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻧﯿﺰ ﺳﻬﺎم اﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ .وی ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ،رﻗﻤﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۴.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﺎداش درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎداش  ۴.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ» :آﻗﺎی ﻧﺎدﻻ ﺗﻮﺟﻪ راﺳﺦ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮدازش اﺑﺮی را ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺎدر ﮔﺸﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت
آﻗﺎی ﻧﺎدﻻ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ وﯾﻨﺪوز  ۱۰ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ رو ﺑﻪ رو ﺑﻮده و ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮش آن از ﺳﻮی
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻮده اﯾﻢ«.
ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ در ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد در ﺗﺎرﯾﺦ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺴﺖ .روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﺑﺮان
اﺳﺘﻮار ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد.
رﻗﻢ  ۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﻪ دﺳﺖ آورد اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪان در
ﺑﺮاﺑﺮ درآﻣﺪ ﮐﻠﯽ وی از ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﻧﯿﺴﺖ .او در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮاﻧﺴﺖ ۸۴.۳
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪود  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر از اﯾﻦ رﻗﻢ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎداش ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺗﯿﺎ ﻧﺎدﻻ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮدی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎداش ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ در ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮده و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺎداش ﻫﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.
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